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1. RESUMO 

 

O leite materno como alimento saudável e de baixo custo, apresenta-se 

como uma ferramenta importante para a saúde e o desenvolvimento da 

criança. O presente estudo de caráter exploratório tem como objetivo, avaliar a 

influência da alimentação do leite materno como benefício no desempenho da 

estabilidade postural de crianças na idade escolar. Inicialmente foi 

desenvolvido um estudo piloto com a participação de 64 crianças de 7 a 9 anos 

de idade, divididas em dois grupos, sendo grupo experimento - GE (crianças 

amamentadas pela mãe) e grupo controle – GC (crianças não amamentadas 

pela mãe). Inicialmente a avaliação do controle da estabilidade postural foi 

realizada utilizando a ferramenta de avaliação para coordenação corporal total 

e domínio corporal, que continha os quatro testes atuais da bateria KTK 

(Korperkoordination Test fur Kinder) sendo avaliado equilíbrio, saltos, apoios, e 

dinâmica de movimentação. Como resultados preliminares no estudo piloto não 

foi possível observar diferenças significativas entre os grupos para a variável 

de controle da estabilidade postural (equilíbrio). Como nova fase de 

desenvolvimento do estudo será utilizado para a avaliação da estabilidade 

postural da amostra estudada, a Escala de BESS (Balance Error Soring 

System), que avalia o controle postural em duas condições sensoriais: 

superfície estável (SE) e superfície instável (SI).  Justifica-se a utilização de um 

novo instrumento devido a baixa sensibilidade e alta complexidade da 

ferramenta anterior aplicada conforme a amostra estudada. 

Palavras chaves: Amamentação, leite materno, Criança, Habilidade, 

Estimulação, Desenvolvimento Motor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Fatores como leite artificial e o papel da mulher na sociedade 

desencadeiam a falta de amamentação. Muitas mães param de amamentar 

antes de completar um mês, por acreditarem que o leite não é suficiente. 

Exemplos relatados: o leite secou o leite não é suficiente, falta de interesse da 

criança e a volta ao trabalho (BECKER, 2012). 



Os nutrientes transmitidos para a criança como cálcio e magnésio atuam 

na contração muscular que involuntariamente atuará no desenvolvimento motor 

da criança uma vez que a maturação se da do meio interno para o externo 

(NOBRE, ISSLER, RAMOS, 2010). 

Frônio, et al (2011) verificaram a associação do desenvolvimento motor 

grosso e o estado nutricional de lactentes de 6 a 18 meses. A desnutrição afeta 

o desenvolvimento de forma diferente em cada fase ou idade, como atraso do 

crescimento do cérebro impossibilitando aquisição de habilidades cognitivas e 

motoras. Nobre, et al (2010) o aleitamento influência no bom desenvolvimento 

neurológico e motor. 

  

3. OBJETIVO 

  

Este estudo tem como objetivo, avaliar a influência da alimentação do 

leite materno como benefício no desempenho da estabilidade postural de 

crianças na idade escolar. 

  

4.     METODOLOGIA 

  

Será realizada uma nova fase do estudo em crianças da mesma faixa 

etária do estudo piloto 7 a 9 anos. As variáveis avaliadas na presente fase do 

estudo será o controle da estabilidade postural em superfície firme e instável, 

em condições de olhos abertos e fechados. Para avaliação da estabilidade 

postural nesta nova fase do estudo, será utilizada a Escala de BESS (Balance 

Error Scoring System), devido a alta sensibilidade e especificidade do teste, 

frente as condições da amostra estudada.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O leite materno possibilita uma série de benefícios à criança, dentre eles 

para o seu bom desenvolvimento neurológico e motor (NOBRE, et al. 2010; 

VIEIRA e LINHARES, 2011). 

O contrario também pode ser verdadeiro, como mostram Frônio, et al 

(2011) verificaram a associação do desenvolvimento motor grosso e o estado 



nutricional de lactentes de 6 a 18 meses. A desnutrição afeta o 

desenvolvimento de forma diferente em cada fase ou idade, como atraso do 

crescimento do cérebro impossibilitando aquisição de habilidades cognitivas e 

motoras.  

Caon, e Ries, (2012) investigaram atraso no desenvolvimento motor de 

crianças 0 a 2 anos. Concluíram que atraso no desenvolvimento motor ocorre 

por fatores, peri, pré, e pos–natais e crianças que nunca mamaram ou menos 

que seis meses, podem apresentar essa relação com o atraso.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultados preliminares na análise de dados do estudo piloto, foi 

possível identificar que o desempenho de equilíbrio comparado entre os grupos 

GE e GC, não apresentou significância estatística (P= 0.68), apesar da pouca 

diferença entre os grupos. Acredita-se como uma nova análise para o estudo, 

uma vez que a ferramenta de avaliação parece ser pouco sensível para o 

objetivo do trabalho. 
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